
1. Напрям підготовки / Educational Field : код спеціальності та назва 

052 Політологія 

 

2. Кваліфікація, що присвоюється / Qualification Granted 

Магістр політології, викладач соціально-гуманітарних дисциплін 

 

3. Рівень кваліфікації / Qualification Level : Магістр (другий рівень вищої освіти) 

 

4. Спеціальні вимоги до зарахування / Special Requirements for Admission : 

Зарахування на навчання відбувається на підставі Правил прийому до ЧНУ ім. П.Могили 

 

5. Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) / Special Regulations for 

Recognition of Prior Education (formal, informal, or non-certificate) : так/ні; якщо 

потрібні, то уточнити які саме 

Ні, немає  

 

6. Вимоги і положення до кваліфікації / Requirements and Provisions for 

Qualification 

1) знання теоретичних, духовних, прикладних, інструментальних компонентів 

політичного життя;  

2) базові уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний 

статус України; 

3) знання щодо виборчих систем та теоретичних основ виборів; юридичні гарантії 

реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина;  

4) знання щодо особливостей політичного прогнозування та політичного аналізу;  

5) знання щодо основних теорій та типологій політичних конфліктів;  

6) знання щодо особливостей функціонування державного управління та місцевого 

самоврядування в Україні. 

7) застосування політичних знань у своїй професійній, громадській та політичній 

діяльності; 

8) проведення конкретно-історичного та прикладного аналізу ситуацій і процесів; 

9) виявлення та застосування політичних технологій суб’єктами політики, виясняючи їх 

цілі, наміри, ресурси, та проводячи відповідний порівняльний аналіз; 

10) передбачення ймовірних наслідків застосування тієї чи іншої технології в масштабах 

впливу на суспільні відносини; 

11) уміння розпізнавати загрози маніпуляцій з виборчими процедурами; 

12) використання аналітичних підходів до вивчення політичних ситуацій. 

 



7. Профіль програми / Program Profile 

Строк навчання 1 рік 6 місяців за денною формою навчання (90 кредитів  

 ECTS у рамках нормативних та вибіркових дисциплін 18 за рахунок додаткових освітніх 

послуг). 

 

8.Ключові результати навчання / Key Learning Outcomes 

1) здатність скласти план інформаційної довідки про зовнішню політику та міжнародний 

імідж країни; 

2) здатність оперативно збирати та обробляти інформацію щодо міжпартійної діяльності 

та діяльності громадських організацій і органів влади; 

3) здатність застосовувати методи для аналізу співробітництва між державними і 

партійними органами; 

4) здатність використовувати на практиці теоретичні положення аналізу соціально-

економічної політики України, брати участь в роботі партійних і громадських організацій, 

державних органів; 

5) здатність правильно оцінювати політичну і виробничу ситуацію, знаходити ефективні 

рішення із проблемних положень; 

6) здатність оперативно складати інформаційні довідки про суспільно-політичну і 

економічну ситуацію в країнах світу, Україні та конкретних областях, регіонах; 

7) уміння вести дискусію й викладати свої погляди на політичні процеси в світі та Україні; 

8) підготовка політологів для роботи в закладах і установах освіти та науки; 

9) застосовувати методологічні принципи та методи наукових досліджень при аналізі 

характеру системної взаємодії державного управління та місцевого самоврядування. 

 

9.Доступ до подальшого навчання / Access to Further Education 

Продовжити навчання в аспірантурі, пройшовши конкурсний відбір відповідно до 

Типових правил прийому Міністерства освіти і науки України 

 

10.Положення про екзамени, оцінювання та оцінки / Regulations for 

Examinations, Assessment and Grades:  

Оцінювання здійснюється відповідно до положення «Про порядок і методику проведення 

заліків та екзаменів у ЧНУ ім. П. Могили» 

 

11. Вимоги до випуску / Graduation Requirements 

Вчасне виконання графіку навчального процесу та успішне складання державної 

підсумкової атестації.    

 

12. Навчальна та виробнича практика:  



1) Асистентська (педагогічна) практика, тривалість – 2 тижні, курс – VI, керівник – 

старший викладач Колесніченко Н.М. Бази практики – кафедра політичних наук 

Чорноморського національного університету  

2) Переддипломна практика, тривалість – 2 тижні, курс – VІ, керівник – к. політ. н, 

старший викладач – Лушагіна Т.В. Бази практики: в залежності від обраної спеціалізації. 

«Політична журналістика» – інформаційні агентства та редакції ЗМІ (напр., Редакція 

газети «НикВести», Редакція Незалежного інформаційно-аналітичного видання 

«Преступности.Нет»). «Політичний маркетинг і реклама» – інформаційні та рекламні 

агентства, відділи зв’язків з громадськістю (напр., Інформаційне агентство «Профінформ 

медіа», Рекламне агентство «Башня») 

 

13. Форма навчання / Format of Education 

Денна 

 

14. Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності / 

Academic Disciplines Studied in Scopes of Qualification 

Іванов Микола Семенович (д.політ.н., професор) – «Сучасне українське суспільство і 

політичний процес», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін». 

Колісніченко Анатолій Іванович (д.і.н., професор) – «Новітня політологія», «Парламенти 

світу». 

Левченко Леся Олександрівна (к.політ.н., доцент) – «Політична психологія», «Політична 

іміджологія». 

Ярошенко Віра Миколаївна (к.політ.н., доцент) – «Менеджмент у сфері політичної 

діяльності», «Політична етика (за професійним спрямуванням)». 

Громадська Наталія Анатоліївна (к.політ.н., доцент) – «Зв'язки з громадськістю (у сфері 

політичної журналістики)», «Методологія політичного аналізу». 

Чупрін Роман В'ячеславович (к.політ.н., доцент) – «Політичний консалтинг». 

Курілло Вадим Євгенович (к.і.н., доцент) – «Латентна політика». 

Бронніков Віктор Дмитрович (к.і.н., доцент) – «Політична регіоналістика». 

Соловйова Анна Сергіївна (к.політ.н., доцент) – «Спецкурс з прикладної політології (у 

сфері політичної журналістики)». 

Лушагіна Тетяна Вікторівна (к.політ.н., старший викладач) – «Політичний імідж країн 

світу у засобах масової інформації». 

 

  

 


